
Protokół 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego  

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 r. 

Część druga obrad, przeprowadzona w dniu 28 września 2021 r. 

 

Na dzień 28 września 2021 r., na godz. 17:30 w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 36 zaplanowana została 

druga część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Brydża 

Sportowego (WZBS), zwołanego pierwotnie na dzień 27 kwietnia 2021 r. 

Marek Lis, Przewodniczący Zebrania wybrany podczas pierwszej części obrad, wznowił obrady ok. godz. 

17:50. Przewodniczący Zebrania stwierdził obecność wcześniej wybranego protokolanta Michała 

Zimniewicza. Przewodniczący Zebrania zarządził sporządzenie listy obecności i poprosił o przedstawienie 

sprawozdania Komisji Mandatowej. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej Marcin Woźniak oświadczył, że obecnych jest 18 spośród 45 

delegatów. 

Przewodniczący Zebrania zwrócił uwagę, że ogólnie Zebranie nie ma zdolności do podejmowania uchwał 

ze względu na brak kworum, jednak na podstawie § 20 ust. 3 statutu w drugim terminie Zebranie będzie 

zdolne do przeprowadzenia wyborów do władz WZBS. Przewodniczący zarządził przerwę do godz. 18:00, 

tj. do nadejścia drugiego terminu obrad. 

Przewodniczący Zebrania wznowił obrady o godz. 18:00. Przewodniczący Komisji Mandatowej Marcin 

Woźniak oświadczył, że liczba obecnych delegatów nie uległa zmianie. Następnie krótkie powitanie 

wygłosił Prezes Zarządu Piotr Walczak. 

Przewodniczący Zebrania przedstawił pozostałą, niezrealizowaną część porządku obrad Zebrania: 

12. Zmiany w statucie 

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności WZBS 

14. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezesowi WZBS 

15. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi WZBS 

16. Wybory – uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej 

17. Wybory – uzupełnienie składu Zarządu 

 

Ad. 12. Zmiany w statucie 

Przewodniczący Komisji Statutowej Marek Szukała przedstawił projekt statutu. Poinformował również, że 

w lipcu br. Olgierd Rodziewicz-Bielewicz złożył rezygnację z prac w Komisji.  

Marek Szukała oświadczył, że obecnie Komisja Statutowa w pozostałym składzie podaje się do dymisji. 

Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję o kontynuowanie pracy. Marek Szukała poinformował, że 

Komisja może dalej pracować, o ile otrzyma zapewnienie o wsparciu, w szczególności od Zarządu. 



W ramach dyskusji zapytano, czy statut nadaje się do zatwierdzenia w obecnym brzmieniu. Marek Szukała 

poinformował, że według Komisji Statutowej tak, choć z pewnością pewne elementy można jeszcze 

poprawić. Przemysław Maliszewski i Michał Zimniewicz przedstawili opinie, że statut w obecnym 

brzmieniu nie nadaje się do zatwierdzenia. 

Michał Zimniewicz zwrócił uwagę, że należy określić cele zmiany statutu, a dopiero w dalszej kolejności 

zaproponować konkretne przepisy statutu, które realizują te cele. Przemysław Maliszewski odpowiedział, 

że jednym z celów powinna być zmiana celów i zadań WZBS, w szczególności pod kątem pozyskiwania 

grantów. Michał Zimniewicz sformułował wniosek, aby to Zarząd opracował zmiany statutu w tym 

konkretnym celu, natomiast aby Komisja określiła ogólne cele zmian statutowych, do oceny przez przyszłe 

walne zebranie. 

Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję, zwracając uwagę na niezdolność Zebrania do podjęcia uchwał 

w tym temacie. Następnie zarządził krótką przerwę. 

 

Ad. 13. Sprawozdanie Zarządu z działalności WZBS 

Wiceprezes Zarządu Przemysław Maliszewski przedstawił sprawozdanie Zarządu. Zwracał uwagę m.in. na: 

 nowelizację regulaminu pracy Zarządu w kierunku zachowania jak największej jawności, 

 zmiany osobowe we władzach WZBS, 

 dokładną kontrolę nad finansami, w szczególności dzięki pracy członka Komisji Rewizyjnej 

Ryszarda Paluczka, 

 dobrą pozycję WZBS pod względem liczebności na tle innych województw, 

 zorganizowane imprezy,  

 wnioskowane granty. 

Lidia Gapińska zadała Zarządowi pytanie o kwotę i zasady dofinansowania kursu instruktorskiego. Michał 

Zimniewicz odczytał fragment protokołu zebrania Zarządu, który wyjaśnił tę kwestię. 

 

Ad. 14, 15. Wotum zaufania 

Marek Lis poinformował, że Zebranie nie jest zdolne do podjęcia uchwał w tych sprawach ze względu na 

brak kworum. Nie zgłoszono co do tego zastrzeżeń. 

 

Ad. 16. Wybory – uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący stwierdził obecność tylko jednego członka wcześniej powołanej Komisji Skrutacyjnej – 

Michała Morysona. Wobec tego zarządził uzupełnienie składu Komisji Skrutacyjnej. Po zgłoszeniu 

kandydatur z sali Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 10 

W miejsce nieobecnych Wiktora Chałupniczaka i Pawła Perza Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów 

powołuje do Komisji Skrutacyjnej Jakuba Domerackiego oraz Przemysława Maliszewskiego. 



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 

2 głosach wstrzymujących. 

 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono 

kandydaturę Marka Gapińskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. Przewodniczący 

zaproponował głosowanie jawne, co Zebranie poparło 11 głosami za, przy braku głosów przeciw 

i wstrzymujących. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 11 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów powołuje Marka Gapińskiego do Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej Michał Moryson poinformował o wynikach głosowania: 16 głosów 

za, brak głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że uchwała została 

podjęta. 

 

Ad. 17. Wybory – uzupełnienie składu Zarządu 

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia składu Zarządu. Zgłoszono kandydatury 

Grzegorza Samola oraz Zbigniewa Sabały. Przewodniczący Zebrania oświadczył, że przedstawiono mu 

zgody tych nieobecnych kandydatów. 

Przewodniczący zaproponował głosowanie jawne, co Zebranie poparło 17 głosami za, przy braku głosów 

przeciw i wstrzymujących. Przewodniczący zaproponował głosowania en bloc, tj. za obydwoma 

kandydatami łącznie, co Zebranie poparło 16 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały następującej treści: 

Uchwała nr 12 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów powołuje Grzegorza Samola oraz Zbigniewa Sabałę do Zarządu. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej poinformował o wynikach głosowania: 18 głosów za, brak głosów 

przeciw i wstrzymujących. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zapytał o opinie zebranych nt. niezrealizowanych 

punktów porządku obrad. Michał Zimniewicz zgłosił wniosek o zamknięcie obrad. Przewodniczący poddał 

wniosek pod głosowanie: 17 głosów za wnioskiem, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. 

Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. 

 

Michał Zimniewicz 
Protokolant 

Marek Lis 
Przewodniczący Walnego Zebrania 

 


